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Mitä Sote-uudistus tavoittelee?

Sote-uudistuksen edetessä terveys-
palvelujen järjestäjän koko on pu-
huttanut niin asiantuntijoita kuin 

poliitikkoja. Kannanotoissa järjestämis-
vastuullisten toimijoiden lukumäärän 
haluttaisiin olevan lähempänä kymmen-
tä kuin nykyistä yli kahtasataa. Erityinen 
kiista on ollut siitä, saavatko 20 000 
asukkaan kunnat järjestää ja tuottaa itse 
vaikkapa terveyskeskuspalvelunsa. Esi-
merkkeinä sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestäjän koosta asiantuntijat käyt-
tävät läheisiä Euroopan maita, joissa 
kaikissa järjestäjien koko ylittää 200 000 
asukkaan rajan.

Onko palvelujen järjestäjän koolla 
merkitystä? Suomalaisessa terveyspal-
velukentässä suurimmat järjestäjät ovat 
yli puolen miljoonan asukkaan kokoisia 
ja pienimmät muutaman tuhannen. Pal-
velujen saatavuus, laatu eikä hintakaan 
meillä korreloi järjestäjän kokoon. Miksi 
siis halutaan suurempia järjestäjiä?

Selitykset ovat helppoja. Ensiksikin, 
sote-palvelujen järjestäminen on meillä 
määrätty kuntien tehtäväksi, joten 
Sote-uudistus on vahvasti kytköksissä 

kuntauudistukseen. Harvaan asutun 
ja muuttohäviöisen, siis lähinnä Itä- ja 
Pohjois-Suomen kuntien kokoa halutaan 
suurentaa, jotta toimintoja voitaisiin 
keskittää. Toiseksi, meillä sote-palvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen ovat 
käytännössä sama asia. Julkinen tervey-
denhuolto tuottaa 95 prosenttia lakisää-
teisistä terveydenhuollon palveluista itse, 
sosiaalihuollon puolella luku on jonkin 
verran pienempi. Nykyjärjestelmässä on 
vakavia ongelmia hoidon saatavuudessa, 
ja huoltosuhteemme heikkenee Euroopan 
maista nopeiten. Siis suurentamalla tuot-
tajan kokoa ja yhdistämällä sosiaali- ja 
terveyspalvelut uskotaan tuottavuuden 
paranevan.

Muualla Euroopassa järjestäjän koon 
suurentaminen on kuitenkin ollut eri 
asia kuin tuottajan koon suurentaminen. 
Euroopassa sosiaali- ja terveyspalvelui-
den järjestäjä on käytännössä vakuuttaja. 
Järjestäjän tehtävä on vahtia laatua, saa-
tavuutta ja hinnoittelua julkisen vallan 
määräämissä puitteissa. Järjestäjä on 
joko suoraan osa julkista valtaa, kuten 
Ruotsin maakäräjät, tai julkisen vallan 
määrittämä järjestäjä, kuten Hollannissa 
sosiaalivakuutusta tarjoava vakuutus-
yhtiö tai Saksassa sairauskassa. Palvelut 
puolestaan tuottaa tuottajakoneisto, jon-
ka koko vaihtelee yksittäisestä ammatin-
harjoittajalääkäristä yliopistosairaalaan. 

Vakuutettu, eli potilas, on halutessaan 
myös valitsijan asemassa. Valinnoillaan 
potilas äänestää jaloillaan. Valinnanva-
pauden suurin merkitys on tuotantoko-
neiston pysyminen varuillaan. Koneisto 
tuottaa sitä, mitä kansalainen tarvitsee: 
saatavuutta eli jonottomuutta ja laatua. 
Laatu puolestaan jakautuu potilaan 
kokemaan laatuun ja lääketieteelliseen 
laatuun, ja esimerkiksi Ruotsissa nämä 
tulokset raportoidaan avoimesti.

Suomessa ollaan siis Sote-uudistuksen 
tavoitteiden asettamisessa alkutekijöis-
sä, kun vaaditaan tuotantokoneistojen 
yhdistymisiä. Vastausta vaativia haas-
teita ovat potilaan vapaa liikkuvuus, 
tuottavuuden parantaminen ja hoidon 
saatavuuden parantaminen. Pelkkä 
järjestäjä-tuottajan koko ei näihin haas-
teisiin vastaa. 

Skandinavian maat ja Britannia ovat vii-
me vuosikymmeninä kopioineet terveys-
palvelujärjestelmiinsä Keski-Euroopasta 
tilaajan ja tuottajan erottamisen ja 
potilaiden vapaan liikkuvuuden. Suomi 
ei pahnan pohjimmaisena ole vielä ehti-
nyt tarkastella omaa järjestelmäänsä ja 
kipuileekin sitä nyt potilasliikkuvuusdi-
rektiivin korvausjärjestelmiin liittyvissä 
kysymyksissä.
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